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भरारा मूवफू़जई 

 

भराराचा  जन्भ ऩाकिस्तानच्मा स्लात घाटीच्मा छोट्मा ळशयात मभिंगोया भध्मे 
झारा. ती ततथिं आऩल्मा आई-लडीर आणण दोन बालािंफयोफय याशत शोती. 
भराराने रलियच ळाऱेत जामरा वरुुलात िेरी िायण ततच ेलडीर ततथिं ळाऱा 
चारलत शोते.भरारा अभ्मावात खूऩ शुळाय शोती.  

 जेव्शा धामभििऩिंथीम गट तामरफानने स्लात घाटीभध्मे वत्ता ताब्मात घेतरी 
तेव्शा त्मािंनी भरुीिंना ळाऱेत जाण्माव फिंदी घातरी.. भराराने आऩल्मा लडडरािंना 
वलचायर,े “भरुीिंनी ळाऱेत जाऊ नमे अवे त्मािंना िा लाटते?” 

 “ते रेखणीरा घाफयतात,” ततच्मा लडडरािंनी उत्तय ददरे. 

जेव्शा भरारा िेलऱ ११ लऴािची शोती, तेव्शा ततने ऩदशल्मािंदा वालिजतनिरयत्मा 
भरुीिंच्मा मळषणाच ेभशत्त्ल ऩटलनू देण्मावाठी आलाज उठलरा. तेव्शा तामरफानी  

अधधि आक्राभि झार,े तयीशी भराराने आऩरिं फोरणिं चारचू ठेलरिं. धभक्मा 
मेतच यादशल्मा. ऩण तयीशी तामरफानी भरारारा फोरण्माऩावनू योखू ळिरे 
नाशी. ळलेटी जेव्शा  भरारा  ळाऱेच्मा गाडीतून जात शोती तेव्शा एिा  तामरफानी 
पौजीने भरारालय गोऱी चारलरी. गोऱी ततच्मा डोििं  आणण भानेतून खािंद्मात 
जाऊन फवरी. भराराचा अनेि दलाखान्मात इराज ियण्मात आरा. ळलेटी 
इिंग्रडच्मा क्लीन एमरजाफेथ दलाखान्मात फकििं गशभ इथे ती फयी झारी. आता 
भरारा ततथेच आऩल्मा िुटुिंफािंवदशत याशते. 

भरारारा ततच्मा ळौमािवाठी अनेि ऩयुस्िाय मभऱारे, ज्मात आिंतय-याष्ट्रीम 

फार ळािंती ऩयुस्िाय (उऩवलजेता), ऩाकिस्तान याष्ट्रीम मलुा ळािंती ऩयुस्िाय, वाभाश्जि 

न्मामावाठी भदय टेयेवा भेभोरयमर आिंतययािष्ट्रीम ऩयुस्िाय आणण ळािंती आणण  

भानलतेवाठी योभ ऩयुस्िायाचा वभालेळ आशे. 2013 भध्मे एि नोफेर ळािंती  

ऩयुस्िाय मभऱारा. 

 भराराने अन्मामाच्मा वलरुद्ध वतत फोरणे चारचू ठेलरे. 

विंिटातून लाचण्मावाठी प्राथिना निा िरू, 
उरट त्माचा वाभना ियतािंना तनबिम शोलू मा.. 

यवल िंद्रनाथ टैगोय 



"भरारा  िोण आशे?" तामरफानी  मळऩामाने ळाऱेच्मा गाडीत ळोधत 
वलचायरिं. 



भरारा एि अळी भुरगी शोती जी घाफयत नवे, 
“भी स्लत्रा सानाने वभदृ्ध ियेन,” ती म्शणारी.  

तामरफानी  मळऩामािंनी स्लात घाटीतल्मा भुरीिंना वािंधगतरिं, 
“ळाऱेत जाऊ निा.” 

“मळिू निा,” त ेम्शणारे.  

ऩण भुरीिंनी त्मािंचे म्शणणे ऐिरे नाशी.  

त्मा ळूय भुरी शोत्मा. 



ळाऱेचा लगि वलद्माथाांना वूमािच्मा उष्ट्णतऩेावून 
आणण धभक्मािंच्मा धोक्माऩावून लाचलत अवे. 

ऩण ळाऱेच्मा फाशेय दयू एि िाऱा ढग प्रत्मेि जागी 
त्मािंचा ऩाठराग ियत शोता. 

योज तामरफानी आऩल्मा धभक्मा प्रवारयत ियत अवत.  
“भरुीिंनी ळाऱेत जामचिं नाशी,” ते म्शणत. 
ऩण भरारा एि ळूय भरुगी शोती श्जने त्मािंच्मा वलरुद्ध फिंड िेरे.  
“भरा मळषणाचा अधधिाय आशे. 

भरा खेऱण्माचा अधधिाय आशे. 

भरा गाण्माचा अधधिाय आशे. 
भरा फोरण्माचा अधधिाय आशे. 

भरा फाजायात जाण्माचा अधधिाय आशे. 
भरा व्मक्त शोण्माचा अधधिाय आशे. 
 



स्लात घाटीच्मा ळूय भुरीिंनी तामरफानी  मळऩामािंना गुिंगाया 
देण्मावाठी ळाऱेच्मा गणलेळा ऐलजी घयचे वाधायण िऩड े
घारामरा वुरुलात िेरी. 

त्मािंनी ळाऱेचा गणलेळ घयातच ठेलरा. 

 

भरारा  ऩयत ऩयत फोररी, ततने ऩयत ऩयत आऩरा 
आलाज उठलरा. 

“त ेभरा थािंफलू ळित नाशी.  

भी नक्िीच मळषण घेणाय. भग त ेघयात,  
ळाऱेत नाशीतय िुठेशी अवो.” 



स्लात घाटीभध्मे बफरिुर ळािंतता नाशी. 

तामरफानी ळाऱा जाऱून टाित आणण फॉम्फ 
टाित. 

तयीऩण भरारा फोररी. 

“उग्रलादी, ऩुस्तिािंना आणण रेखणीरा घाफयतात.  

त ेभदशरािंना घाफयतात.  
तामरफानीनी भाझा मळषणाचा भूऱ अधधिाय 
दशविालून घेण्माची दशिंभत िळी िेरी?” 



 आता ळाऱेत जाणिं खूऩ धोक्माचिं झारिं शोतिं. वुयषेवाठी  

भुरी ळाऱेची गाडी लाऩयत. भग एि ददलव एि तामरफानी 
मळऩामाने ळाऱेची गाडी थािंफलरी. त्माने आत डोिालून ऩादशरिं, 
आणण वलचायरिं, “भरारा िोण आशे? रलिय वािंगा, नाशी तय 
तुम्शािंरा वगळमािंना गोऱी घारेन.”  

भग त्माने भरारालय गोऱी चारलरी. 

 

गाडी भरारारा स्लात घाटीतल्मा छोट्मा दलाखान्मात घेलून 
गेरी.  

एि शेरीिॉप्टय ततरा दयूच्मा दलाखान्मात घेलून गेरे.  
भग एि जेट वलभानाने वभुद्रालरून उडून त्माऩेषाशी भोठ्मा 
दलाखान्मात नेलून ऩोशचलरिं. प्रत्मेि दलाखान्मातल्मा 
डॉक्टयािंनी भरारारा लाचलण्माचा प्रमत्न िेरा.  



भरारालय चारलरेल्मा गोऱीचा आलाज वगळमा जगात 
ऩोशचरा. वगळमा दठिाणी भुरिं-भुरी, स्री-ऩुरुऴ मािंनी 
भरारारा फयी व्शाली म्शणून प्राथिना िेरी. शऱूशऱू भरारा 
फेळुद्धीतून जागी झारी. ततने आऩरे डोऱे उघडरे आणण भग 
शातात एि ऩुस्ति घेलून शवरी. भग ततचा आलाजशी ऩयत 
आरा. 

आऩल्मा १६व्मा लाढददलळी भरारा वलवलातल्मा नेत्मािंवभोय उबिं 
याशून ऩयत फोररी,ऩदशल्माऩेषा अधधि तनधाियाने.  

“त्मािंना लाटरिं िी गोळमा आम्शािंरा गप्ऩ ियतीर, ऩण त ेत्मात 
नाऩाव झारे.” 

एि वलद्माथी, एि मळषि, एि ऩुस्ति,  एि रेखणी जगारा फदरू 
ळित.े भग वगळमा जगाने ऩाकिस्तानच्मा मा ळूय भुरीचा आलाज 
ऐिरा. 




